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infrastruktury a možnosti jejích změn, 

a.3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
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rozborů, 
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rozborů, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ÚVOD 

 
Pořízení Územního plánu Tršice schválilo Zastupitelstvo obce Tršice na svém 14. zasedání dne 16.06.2021. 

Zastupitelem určeným pro spolupráci byl určen Ing. Marek Závodník. 
 

II. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 
Řešeným územím Územního plánu Tršice je správní území obce Tršice. Obec Tršice leží v Olomouckém kraji, 

resp. ve správním obvodu s rozšířenou působností Olomouc. Je rozdělena do šesti místních částí (současné 

katastrálními územími): Hostovice, Lipany, Přestavlky, Tršice, Vacanovice, Zákřov. Od významných center je 

obec vzdálena cca 10 km (Přerov) a cca 13 km (Olomouc). Severní hranicí sousedí obec Tršice s obcemi 

Svésedlice, Doloplazy a Daskabát. Na jižní hranici se Suchonicemi, Penčicemi, Sobíšky a Lazníky. Na východní 

hranici s Lazníky, Lazníčky a Velkým Újezdem. Na západní hranici s Velkým Týncem a Čechovicemi. 

Charakter obce je převážně rovinatý, mírně zvlněný, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 280–332 m n.m. 

Území je ovlivněno svou polohou v úrodné hanácké zemědělské oblasti, což se odráží především v poměrně 

silně převažujícím zastoupení zemědělských pozemků oproti pozemkům přírodního charakteru (lesy, zatravnění, 

voda). 

 

 

III.  POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Při zpracování Územního plánu Tršice respektovat Politiku územního rozvoje České republiky (PÚR 

ČR), úplné znění závazné od 01.09.2021 (Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválené 

ze dne 20. 07- 2009 č. 929, ve znění aktualizace č. 1 – schválené dne 15.04.2015, č. 2 – schválené dne 

02.09.2019, č. 3 – schválené dne 02.09.2019, č. 5 schválené dne 17.08.2020 a č. 4 schválené dne 

12.07.2021), podle které spadá k. ú. Tršice do rozvojové oblasti OB8 Olomouc, která je 

charakterizována silnou rozvojovou dynamikou danou krajským městem Olomouc a specifické oblasti 

SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. Oblast se váže na silnou koncentraci 

obyvatelstva a ekonomické činnosti, z nichž převážná část má republikový význam. 

Území Tršice je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), 

vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.02.2008 (opatření obecné povahy, kterým byly 

ZÚR OK vydány, nabylo účinnosti dne 28.03.2008), po Aktualizaci č. 1 ZÚR OK - schválené dne 

22.04.2011, Aktualizaci č. 2b ZÚR OK - schválené dne 24.04.2017, Aktualizaci č. 3 ZÚR OK - 

schválené dne 25.02.2019, Aktualizaci č. 2a ZÚR OK - schválené dne 23.09.2019 a Aktualizaci č. 4 

ZÚR OK, která byla vydána usnesením č. UZ/7/81/2021 dne 13.12.2021 (s účinností dne 27.01.2022). 

Aktualizované Územně analytické podklady správního území ORP Olomouc, jejichž součástí je Rozbor 

udržitelného rozvoje území, který mimo jiné definuje pozitiva a negativa, pilíře udržitelného rozvoje a 

problémy v území, které je nutno v územním plánu řešit. 

 

 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
(vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 

území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 

infrastruktury) 

 

 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky: 

 V souvislostech republikových priorit s cílem dalšího rozvoje území stanovit rámce k vytváření 

vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel v území (udržitelný rozvoj území). (čl. 10) 

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 

historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 

by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 



případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 

celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 

zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. (čl. 14) 

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit 

ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a 

ekologických funkcí krajiny. (čl. 14a) 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. (čl. 15) 

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 

regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 

odvětvových a časových hledisek. (čl. 16a). 

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 

člověka, zejména při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V 

rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 

a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 

problémů. (čl. 20a) 

 

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 

Zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které 

jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být vždy vyvážena se 

sociálně ekonomickým využitím území (odst. 90.1). 

Stabilizovat osídlení periferních a venkovských oblastí s cílem zvyšovat jejich obytnou atraktivitu a 

rozvíjet perspektivní funkce (např. rekreaci). Pozornost věnovat zejména prevenci vzniku sociálně 

vyloučených lokalit (odst. 90.2). 

Nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěné území sídel a již založenou sídelní 

strukturu (odst. 90.4). 

Respektovat zásady ochrany kulturních podmínek a podmínky ochrany památkové památkově 

chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, území s 

archeologickými nálezy) (odst. 76.) 

Další požadavky na řešení základní koncepce rozvoje území obce: 

Území obce rozvíjet především jako sídlo s převažující obytnou funkcí a krajinou zemědělsky 

obdělávanou. 

Sídlo (jeho zastavěná území) rozšiřovat přiměřeně s ohledem na potřeby obce, demografický a 

hospodářský vývoj, limity využití území a kapacitu veřejné infrastruktury. 

Rozvoj území směřovat ke zlepšení životního prostředí, veřejné infrastruktury a ochraně a dalšímu 

rozvoji hodnot v území. 

Neuvažovat s výrazným rozvojem výrobní funkce v území. 

 

 

1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

Budou respektovány mimo jiné tyto republikové priority: 

 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 

stav i hodnoty území (čl. 16). 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 

přestaveb revitalizací a sanací území) (čl. 19). 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního 

ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. (čl. 22). 



Rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území. Zajistit ochranu nezastavěného 

území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 

fragmentace (předcházet fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům 

ploch veřejné zeleně (čl. 19 a 38 odst. b). 

Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. (čl. 24). 

Vhodným uspořádáním ploch v území vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 

zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů (čl. 24a). 

 

Z uvedených ZÚR OK vyplývají pro řešení území mimo jiné tyto požadavky: 

Plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, zejména 

zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývající z regionálního a oborového 

plánování (zejména komunitní plánování) (odst. 3.2.3). 

V oblasti venkova vytvářet podmínky pro řešení rozvoje bydlení poskytování služeb (zdravotních, 

kulturních, sociálních, rekreačních, lázeňských) (odst. 3.2.5). 

Vytvářet podmínky k zajištění ochrany civilizačních a kulturních hodnot v území (odst. 3.2.6). 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území, obyvatelstva a civilizačních hodnot před 

potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.). Zvýšit 

funkčnost a akceschopnost složek integrovaného záchranného systému jako nástroj ke snížení dopadů 

nepříznivých účinků mimořádných událostí na obyvatelstvo (odst. 3.2.7). 

Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch 

s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení (odst. 5.4.1.1). 

Dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze 

základních prakticky neobnovitelných složek životního prostředí, k záboru ZPF a PUPFL navrhovat 

pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování 

urbanistických principů a zásad (odst. 5.4.3.1). 

K zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzování nároků na 

technickou infrastrukturu respektovat aby změny v území byly prováděny s ohledem na hospodárné 

využití zastavěného území zejména existujících proluk v zástavbě a ploch nevyužitých (odst. 91.1.). 

  

Další požadavky na řešení urbanistické koncepce: 

 Respektovat historickou strukturu návsí (mj. např. strukturu zástavby v Zákřově dle ÚAP). 

 Prověřit možnost potřeby a rozsahu stanovení podrobnějších podmínek prostorového 

uspořádání zástavby (územní plán s prvky regulačního plánu). 

 Prověřit plochy k prověření, které jsou vymezeny ve výkrese 2.A Doplňující průzkumy a 

rozbory. 

 Nevyužité zastavitelné plochy z dosud platného územního plánu obce prověřit 

ze současných hledisek potřebnosti, střetů s hodnotami a limity využití území a z hlediska 

jejich rozsahu a na základě tohoto prověření tyto plochy převzít, upravit či úplně vyloučit 

z nového územního plánu. 

 Prověřit záměry na provedení změn ve využití území z dosud platného územního plánu ze 

současných hledisek potřebnosti, střetů s hodnotami a limity využití území a na základě 

tohoto prověření tyto záměry převzít, upravit či úplně vyloučit z řešení nového územního 

plánu (respektovat omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, 

vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních 

předpisů – limity využití území). 

 Prověřit vymezení nových zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití nutných pro 

udržitelný rozvoj obce a zajištující rovnoměrný rozvoj jednotlivých složek společnosti. 

 Při prověřování nových zastavitelných ploch hodnotit zejména tato hlediska: návaznost na 

zastavěné území, zachování kompaktního tvaru sídla, vliv na krajinný ráz, absence střetů 

s limity využití a hodnotami území a dobrá návaznost na infrastrukturu. Dále je nutné 

prověřit zastavitelné plochy s ohledem na ochranu kvalitní zemědělské půdy. 



 Řešením územního plánu respektovat princip účelné arondace jednotlivých funkčních 

ploch tak, aby nedocházelo k dílčím kolizím mezi jednotlivými urbanistickými funkcemi. 

 Malé enklávy zastavěných ploch (zejména pro bydlení) mimo hlavní sídlo považovat 

za stabilizované a nepodporovat jejich další rozvoj (např. stavba u Farganíku, popř. jiné) 

– tedy nevymezovat nové zastavitelné plochy v místech mimo zástavbu. 

 Prověřit možnost přestavby bývalého administrativního objektu zemědělského družstva. 

Popř. brownfieldy - Lipňany - areál kravína, areál JZD ve Vacanovicích. 

 Prověřit možnost negativní působnost areálů výroby na životní podmínky v území a 

možnost realizace opatření (navrhnutí např. pásu zeleně). 

 Podpořit vyrovnaný rozvoj jednotlivých místních částí.  

 Prověřit možnost vymezení plochy pro objekt sociálního bydlení (dle zadání obce). 

 Prověřit možnost vymezení ploch rozvoje pracovních příležitostí (vytvořit územní 

předpoklady pro rozvoj pracovních příležitostí a služeb). 

 Prověřit možnosti ochrany zástavby proti zvláštní povodni. 

 Prověřit území s archeologickými nálezy. 

 Nevymezovat plochy pro umístění fotovoltaických a větrných elektráren; posoudit 

vhodnost umístění ploch pro ostatní obnovitelné zdroje energie, zejména ploch pro 

umístění zařízení na zpracovávání biomasy, případně na území obce navrhnout koncepci 

pro získání energie z alternativních zdrojů. 

 Stavby pro solární energetickou výrobu a jiná zařízení pro výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů připustit v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, které nejsou územím a 

plochami primárně určenými pro umístění těchto staveb a zařízení, pouze jako doplňkové 

využití hlavních staveb nezvyšující jejich zastavěnou plochu (např. solární panely 

umístěné na střechách objektů).  

 Prověřit jednotlivá ochranná pásma (např. pásmo hygienické ochrany stávajících areálů 

zemědělské výroby na území sídla – např. Tršická zemědělská a.s.; nevyhlášená ochranná 

pásma výrobních areálů (dle současně platné územně plánovací dokumentace) z územního 

plánu vyloučit a zajistit ochranu okolí těchto areálů před negativními účinky spojenými 

s výrobními provozy jiným způsobem - zejména zachováním odstupů ploch pro bydlení od 

těchto areálů a stanovením vhodného způsobu využívání sousedících ploch. Dále např. 

prověřit ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, které zasahuje do ploch výroby. 

 Prověřit stanovení ochranného pásma hřbitova a případně prověřit a vhodně stanovit 

podmínky využití dotčeného území. 

 Stanovit podmínky pro (funkční) využití zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným 

způsobem využití určením převažujícího účelu využití (hlavního využití, pokud je možné jej 

stanovit), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně 

přípustného využití těchto ploch (se stanovením podmínek přípustnosti). 

 Plochy v centrální části obce řešit přednostně jako plochy smíšené obytné.  

 Stanovit podmínky prostorového uspořádání zastavěného a zastavitelného území, včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, 

charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 

pozemků a intenzity jejich využití).  

 Při stanovování podmínek funkčního a prostorového uspořádaní zohlednit stávající 

hodnoty území (tj. zejména charakteristickou strukturu zástavby, její parcelaci, typický 

způsob umísťování staveb, orientaci nezastavěných částí pozemků (zahrad) směrem 

do volné krajiny) a tyto hodnoty chránit zejména v požadavcích na zastavěné území a dále 

rozvíjet v požadavcích na zastavitelné plochy. 

 Stanovit urbanistickou koncepci tak, aby nedocházelo (i následně) jednotlivými drobnými 

změnami ke ztrátě charakteru a identity prostředí obce a krajiny. 

 Pomocí podmínek prostorového uspořádání zajistit předpoklady pro hospodárné využití 

zastavěného i zastavitelného území. 

 Podmínky prostorového uspořádání zastavěného a zastavitelného území budou v grafické 

části návrhu územního plánu (v tzv. výrokové části) doplněny názornými schématy 

zejména charakteru a struktury zástavby. 

 V rozvojových plochách pro bydlení navrhovat zejména individuální formu bydlení 

v rodinných domech.  

 Chránit stávající významné prvky sídelní zeleně a navrhnout jejich další rozvoj, zejména 

v souvislosti s rozšiřováním zastavěného území. 

 Řešit přirozený přechod zástavby do krajiny (zahradami). 



 Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, 

vyznačit a respektovat historicky, urbanisticky nebo architektonicky hodnotné stavby, 

veřejná prostranství, urbanistické struktury a památky místního významu, které 

dokumentují historický vývoj obce. Tyto hodnoty definovat a stanovit pro ně podmínky 

využívání, umísťování staveb, změny staveb nebo změny využití území v jejich blízkosti 

s cílem jejich ochrany a rozvoje (Kulturní, přírodní a civilizační hodnoty). 

 V případě nutnosti vymezení zastavitelné plochy v ploše ohrožené zvláštní povodní (např. 

z důvodů nemožnosti záborů půdy vyšší kvality) bude tato věc náležitě prověřena a 

komplexně posouzena z hlediska převažujících veřejných zájmů, např. zpracováním a 

vyhodnocením parametrů zástavby na ní a její hustoty, s posouzením jejího ohrožení a 

škod v případě povodní a prověřením opatření k snížení jejich důsledků. 

 V odůvodněných případech (zejména v rozvojových plochách ve vztahu k budování 

dopravní a technické infrastruktury) stanovit pořadí změn v území - etapizaci, případně 

vhodně stanovit podmínky pro novou výstavbu v návaznosti na veřejnou infrastrukturu. 

 Prověřit výstupy evidovaných územních studií upřesňující využití zastavitelné plochy - 

„Územní studie Tršice, lokalita B2 Malostranské záhumenky“ a „Územní studie Tršice, 

Nad rybníkem“. 

 Zajistit návaznost systému zeleně sídla na krajinnou zeleň. 

 Umožnit umístění zeleně v odpovídající formě ve všech plochách s rozdílným způsobem 

využití a zvážit povinný podíl zeleně v plochách s potencionálním negativním vlivem 

na okolí a plochách občanského vybavení. 

 Prověřit možnost změny funkčního využití pozemků parc. č. st.37, 40/1 a 40/2 v k. ú. 

Přestavlky, tak aby zde bylo možné postavit RD a na zahradě odstavovat zemědělské 

stroje. 

 Prověřit možnost změny funkčního využití pozemku parc. č. 536/12 v k.ú. Tršice na plochu 

s funkcí individuální rekreace. 

 Prověřit možnost změny funkčního využití pozemku parc. č. 895/1 v k.ú. Tršice na plochu 

Sportu a rekreace (R) a Chatová rekreační lokalita (Rch). 

 Prověřit možnost změny funkčního využití pozemků parc. č. 96/5 a 96/6 v k.ú. Vacanovice 

na zastavitelnou plochu s funkcí pro bydlení, pro možnost výstavby 2 RD, a výhledově až 

pro 30 RD (celý pozemek parc. č. 96/5). 

 Prověřit možnost změny funkčního využití pozemk parc. č. 536/12 v k.ú. Tršice pro 

možnost využití jako zahrady s možností výstavby menší chaty a hospodářského využití pro 

pěstování ovoce a pro chov slepic a koz. 

Dále respektovat: 

 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 

 Územní studii krajiny pro území Olomouckého kraje, 

 Program rozvoje obce Tršice 2014–2020. 

 

2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn 

 

Budou respektovány mimo jiné tyto republikové priority: 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 

podporovat její účelné využívání v rámci sídlení struktury včetně podmínek pro rozvoj digitální 

technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), 

které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 

těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami (čl. 27).   

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a 

nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. (čl. 28). 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti (čl. 

30). 



Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území sledovat možnosti využití stávající veřejné 

infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném respektování přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území (čl. 38). 

 

 Z uvedených ZÚR OK vyplývají pro řešení území mimo jiné tyto požadavky: 

Vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to 

zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území (odst. 3.2.2.). 

V Územním plánu obcí je nutno akceptovat vedení cyklistické trasy základní sítě, která je definována 

koridorem cyklistické trasy I. třídy – č. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Lipník nad Bečvou – Přerov 

– Olomouc – Prostějov – Protivanov (odst. 33.1.). 

Věnovat dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti života obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu 

kritické infrastruktury a na zajištění správné funkčnosti integrovaného záchranného systému – vazba na 

rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území (odst. 92.10.2). 

 

1. Občanská vybavenost 

 Stávající plochy občanské vybavenosti považovat za územně stabilizované. 

 Prověřit možnost posílení občanské vybavenosti vymezením vhodných zastavitelných ploch 

související s potřebami obce.  

 Umožnit rozvoji občanské vybavenosti i v rámci jiných ploch, zejména ploch pro bydlení. 

 

2. Veřejná prostranství 

 Za nejvýznamnější stávající veřejné prostranství v území považovat návesní prostor. 

 Prověřit a vymezit stávající plochy veřejného prostranství, zajistit podmínky pro jejich 

ochranu a rozvoj zejména stanovením požadavků na stavby, které vytvářejí jejich prostor a 

charakter, v nezbytných případech navrhnout jejich rozšíření. 

 V rozvojových plochách bude prověřen návrh páteřních veřejných prostranství, a to 

zejména v těch zastavitelných plochách, jejichž využití nebude podmíněno zpracováním 

územní studie.  

 Veřejná prostranství navrhnou tak, aby byl dán předpoklad pro hospodárné využívání 

rozvojových ploch a s ohledem na vytvoření dobrých životních podmínek (včetně možnosti 

umístění sídelní zeleně a prověření řešení nakládání s dešťovými vodami) a rozvoj hodnot 

území. 

 V odůvodněných případech vymezit chybějící plochy veřejných prostranství.  

 Zajistit prostupnost území. 

 

3. Dopravní a technická infrastruktura 

Požadavky vyplývající z PÚR: 

 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně (čl. 

23). 

 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Vytvářet podmínky 

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 

zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 



podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou; čl. 

24). 

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 

a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 

k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. (čl. 25). 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 

podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 

doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné (čl. 29). 

 Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi (čl. 31). 

Požadavky vyplývající ze ZÚR: 

 V ÚP obcí je nutno akceptovat vedení cyklistických tras základní sítě, které jsou ZÚR OK 

definovány pouze textově níže uvedenými koridory (odst. 33): cyklistické trasy I. třídy – č. 

5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Lipník nad Bečvou – Přerov-  Olomouc – Prostějov – 

Protivanov (A.4.1.5. odst. 33.1). 

 Podporovat rozvoj cykloturistiky, budování sítě cyklostezek v obcích i cyklostezek 

spojujících obce v rámci celého kraje pro rekreační využití i pro každodenní dojížďku 

(A.4.1.5.odst. 34). 

 Podporovat rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální (A1 odst. 

5.4.8.2). 

 Při řešení vodohospodářské problematiky v územních plánech obcí vycházet z Plánů 

dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu (A.4.2.1. odst. 48.3). 

 Vytvořit územní podmínky pro zlepšení funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného 

dopravního systému (A.4.1.5. odst. 38). 

 Akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné 

zásobování pitnou vodou včetně jejich stanovených ochranných pásem (A.4.2.5.  odst. 52). 

 Při návrhu zásobování pitnou vodou a návrhu odvádění a čištění odpadních vod v 

územním plánu vycházet z aktuálního znění ″Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje″ a ″Plánu oblasti povodí Moravy″ (A.4.2.2. odst. 56., A. 4.2.3. odst. 

59). 

 Respektovat koncepci zásobování elektrickou energii (A.4.2.4. odst. 60). 

 Na území Olomouckého kraje pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých 

operátorů respektovat (A.4.2.5. odst. 63.). 

 Na území Olomouckého kraje respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území 

plynem (plynárenství; A.4.2.5. odst. 65). 

 Vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK a 

upřesnit jejich polohu při zohlednění environmentálních limitů území (odst. 4.7.3.): 

o A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU: 

 A.4.2.4. Zásobování elektrickou energií:  



 Respektovat distribuční soustavu 110 kV: 61.3.1. 

stávající vedení distribuční sítě 110 kV včetně 

rozvoden 110 kV (odst. 61.3.; výkres B.6). 

 Při vymezování distribuční soustavy je nutno respektovat 

obecná ustanovení pro vymezování a upřesňování ploch a 

koridorů technické infrastruktury nadmístního významu 

(kap. A.4.2.7.). 

 Podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s 

odpadními vodami (A1 odst. 5.4.2.1.). 

 Nepovolovat rozsáhlou zástavbu rodinných domů v území, ve kterém není zajištěná veřejná 

kanalizace včetně ČOV a veřejný vodovod (A1 odst. 5.4.2.4). 

 Přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Z 

nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky 

rozložitelných odpadů, včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.) a 

zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které 

budou umísťovány v lokalitách pro tento účel vhodných (A1 odst. 5.4.5.3). 

 

Další požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury: 

Dopravní infrastruktura: 

 Posoudit strukturu silniční sítě na území obce a stabilizovat komunikační systém v obci 

v závislosti na důležitosti přepravních vztahů. Respektovat stávající dopravní systém obce. 

Mj. silnice s označením II/436, III/43619, III/4365, III/43617, III/4368, III/43615 a 

III/43620.  

 Prověřit navrhované komunikace, z platného ÚPo Tršice, včetně platných změn. 

 Navrhnout základní koncepci dopravního napojení zastavitelných ploch v rámci 

navrženého veřejného prostranství a jeho realizací podmínit využití ploch. Dopravní 

obsluhu rozvojových ploch řešit bez slepých závleků. Řešit i s ohledem na dobrý přístup 

vozidel záchranných složek. Při návrhu dopravního napojení vytvořit předpoklady pro 

dopravní řešení splňující platnou legislativu a technické normy. 

 Prověřit vymezení plochy pro čerpací stanici. 

 Prověřit zatížení vybraných druhů komunikací procházející zastavěným územím (např. 

zatížená komunikace II/436 prochází zastavěným územím místní části Tršice). 

 Prověřit řešení nedostatečných šířkových parametrů významných komunikací a veřejných 

prostranství, zejména tam, kde zajišťují přístup k navrhovaným zastavitelným plochám. 

 Prověřit ochranná pásma dopravy. 

 Stanovit předpoklady pro umísťování vozidlových stání na veřejných prostranstvích 

v obci. 

 Prověřit kapacitu parkování a bezpečný přístup pro chodce i cyklisty u zastávek hromadné 

dopravy. 

 Řešit parkování a odstavování vozidel pro stávající i nově navrhované plochy. 

 Prověřit možnost návrhu nových ploch pro dopravu v klidu. 

 Prověřit rozvoj sítě místních komunikací v zastavěném území (především momentální stav 

komunikací, např. komunikace směrem za hasičkou zbrojnicí, popř. jiné). 

 Prověřit rozvoj pěších propojení v zastavěném území. Stabilizovat stávající plochy 

významné pro prostupnost a dostupnost v zastavěném území jako veřejná prostranství 

(pěší doprava). V případě potřeby cestní síť doplnit nebo stanovit podmínky umožňující 

její doplnění v krajině i v plochách s jiným způsobem využití. 



 Prověřit rozvoj stávající sítě účelových cest s ohledem na vyšší prostupnost a členitost 

krajiny a také s ohledem na jejich protierozní a ekologickou funkci. 

 Prověřit návrh nových účelových cest na okrajích zastavitelných ploch ve směru 

do krajiny ke zvýšení prostupnosti území i obsluhy zastavitelných ploch. 

 Prověřit stávajíc síť cyklostezek a cyklotras (např. cyklistická trasa I. třídy – č. 5 tzv. 

Jantarová stezka aj.) 

 prověřit výstavbu cyklostezek mezi místními částmi a do dalších obcí. 

 

Technická infrastruktura: 

 Technická infrastruktura v zastavěném území a zastavitelných plochách bude řešena a 

navržena jako koncepce jednotlivých druhů infrastruktury, inženýrské sítě nebudou 

navrhovány v podrobnosti náležející následné projektové dokumentaci. 

 Prověřit a v odůvodněných případech navrhnout přeložení stávajících omezujících vedení 

technické infrastruktury v návrhových lokalitách, přičemž posoudit zejména 

realizovatelnost takového řešení. 

 Respektovat současná vedení inženýrských sítí a jejich ochranných a bezpečnostních 

pásem. 

 Prověřit a navrhnout napojení nově vymezovaných zastavitelných ploch na technickou 

infrastrukturu (př. napojit rozvojové plochy na stávající technickou infrastrukturu). 

 Prověřit možnost odkanalizování, likvidaci odpadních vod z místních částí, řešit 

zásobování vodou místních částí. 

 Rozvoj obce navrhovat s ohledem na kapacitu jednotlivých zdrojů na úseku vodního 

hospodářství, případně další rozvoj podmínit zvýšením jejich kapacity. 

 Prověřit zásobování nových zastavitelných ploch pitnou vodou z veřejného vodovodu, 

včetně tlakových poměrů. 

 Nově navržené vodovodní řady v co největší míře zaokruhovat. 

 Upřednostňovat zásobování pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě před vlastními zdroji. 

 V nových zastavitelných plochách využívat studny pouze jako zdroj užitkové vody.  

 Prověřit návrh napojení na vodovod dosud neobsloužených zastavěných částí. 

 Prověřit kapacitu vodojemu, ČOV, úpravny vody, vodovodních řadů, tlakových poměrů 

vodovodní sítě pro napojení 100 % obyvatel včetně nových zastavitelných ploch. 

 Řešit zabezpečení obce požární vodou. Prověřit podmínky zásobování požární vodou v 

celém řešeném území. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících 

odběrních míst ani z požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstavbu a údržbu jiných 

zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.). 

 Rozvoj obce navrhovat s ohledem na kapacitu čistírny odpadních vod, případně další 

rozvoj podmínit zvýšením její kapacity. 

 Prověřit kapacitu kanalizačních stok v případě napojení dalších zastavitelných ploch. 

 V celém území upřednostňovat likvidaci splaškových vod v obecní čistírně před domovními 

čistírnami a jímkami. 

 V nových zastavitelných plochách připustit odkanalizování pouze přes veřejnou 

kanalizaci, domovní čistírny odpadních vod a jímky v těchto plochách vymezit jako 

nepřípustné. 

 Stokovou síť v zastavitelných plochách rozvíjet jako oddílnou (splaškovou a dešťovou), 

rovněž v zastavěném území pokud to prostorové podmínky umožní. 



 Stanovit podmínky oddělování dešťových a splaškových vod pro nově umísťované stavby 

a změny stávajících staveb. 

 Prověřit kapacitu kanalizačních stok a návrh napojení na kanalizaci dosud nenapojených 

zastavěných částí a subjektů v obci. 

 Prověřit stanovení podmínky likvidace dešťových vod ze staveb a zpevněných ploch včetně 

komunikací vsakováním (přímo nebo s akumulací na vlastním pozemku stavby) s ohledem 

na hydrogeologické podmínky, popř. jiného způsobu nakládání s odpadními dešťovými 

vodami v místě jejich vzniku. U liniových zpevněných ploch vytvořit předpoklady pro 

nakládání s dešťovými vodami vsakovacím průlehem. 

 Vyznačit a respektovat plochy odvodnění, případný zábor těchto ploch dokumentovat 

v grafické i textové části územního plánu. 

 Respektovat prvky odvodnění (svodnice, meliorační příkopy a kanály) na území obce. 

 V případě návrhu zastavitelných ploch na odvodněných pozemcích řešit zachování 

funkčnosti odvodnění. 

 Při hospodaření s dešťovými vodami využít co nejvíce přírodě blízká opatření. 

 Při návrhu zpevněných liniových staveb musí být respektován stávající terén a zástavba 

tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. 

 Respektovat stávající páteřní síť plynovodu v území. 

 Prověřit návrh napojení zastavitelných ploch na stávající plynovodní síť území. 

 Respektovat stávající síť páteřní elektrizační soustavy v území. 

 Prověřit možnost dobudování vedení elektrické energie v centrální části sídla. 

 Prověřit návrh napojení zastavitelných ploch na elektrizační soustavu (př. stanovit 

potřebný elektrický příkon pro rozvojové plochy bydlení a případně navrhnout nové 

trafostanice). 

 Respektovat stávající zařízení přenosové a přístupové sítě na území obce. 

 Stanovit podmínky pro umísťování zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

v zastavěných a zastavitelných plochách; zejména v plochách bydlení tyto podmínky 

stanovit s ohledem na ochranu a rozvoj zdravých životních podmínek. 

 Při řešení způsobu likvidace odpadů prověřit předpoklady pro hospodárnou a ekologickou 

likvidaci těchto odpadů, zejména jejich druhotné využití. 

 Vytvořit co nejlepší podmínky pro třídění komunálního odpadu a při řešení způsobu 

likvidace odpadů prověřit jejich druhotné využití na území obce (zejména bioodpad). 

 Pro obnovu a údržbu plynárenského zařízení respektovat stavební a pracovní manipulační 

pruhy v potřebné šíři. 

 

Dále respektovat: 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 

Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, 

Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, 

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07, 

Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje, 

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, 

Koncepce rozvoje silniční dopravy na území Olomouckého kraje, 

Územní studie a Aktualizace Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje, 



Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje, 

Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, 

Plán dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, 

Hluková mapa Olomouckého kraje, 

Posouzení účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice. 

 

 

3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách 

je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona 

 

Budou respektovány mimo jiné tyto republikové priority: 

Zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace (čl. 19). 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a následně potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací 

činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 

zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranným pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 

ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k 

zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 

územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality 

krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů (čl. 20). 

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 

člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury (čl. 20a). 

Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 

umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) (čl. 22). 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem předcházet a minimalizovat jejich 

negativní dopady Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 

na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 

podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření 

pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a 

kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě změny klimatu. (čl. 25). 

Ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny a minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných 

hodnot území (čl. 38 odst. f a g). 
 

Z uvedených ZÚR OK vyplývají pro řešení území mimo jiné tyto požadavky: 

Podporovat mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v oblastech 

zvýšeného zájmu o využití ploch pro rekreaci (odst. 4.6). 

Podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti vodní a větrné erozi (odst. 

5.4.1.8). 

Dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze základních 

prakticky neobnovitelných složek životního prostředí, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze 

nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických 

principů a zásad (odst. 5.4.3.1). 



Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými 

přívalovými srážkami (odst. 5.4.3.2). 

neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do zastavěného území či 

PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich ekologické funkce (odst. 

5.4.3.5.). 

Průběžně zlepšovat druhovou a věkovou skladbu lesů a prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se 

postupně přírodě blízkému stavu, podporovat mimoprodukční funkce lesa (odst. 5.4.4.1). 

Pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií a v průběžném zlepšování 

prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu (odst. 5.4.4.3). 

Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. Podporovat a realizovat krajinotvorná 

opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na 

posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny (odst. 5.4.6.1). 

Respektovat návrh skladebných části nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR, upřesnit a stabilizovat 

jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES (odst. 5.4.6.2.).  

V územních plánech vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny 

(odst. 5.4.6.6.). 

K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územně plánovací dokumentace se 

stanovují zásady uvedené v kapitole A.4.3. odst. 71. 

Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých skladebných 

prvků ÚSES (odst. 72). 

NÁVRH PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (kap. A.4.3.): 

 Regionální biocentrum (OK 64) (odst. 72.3). 

 Regionální biokoridor (RK1520) (odst. 72.4). 

Graficky znázorněné ve výkrese B.7. Je třeba respektovat ustanovení v kap. A.4.3. 

Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce 

krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny, zvyšování druhové 

diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a migrační průchodnost pro živočichy. (odst. 74.4.) 

Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému 

ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jednotlivých prvků ÚSES stanovené 

v podkapitole A.4.  (odst. 74.5.).   

V krajinných celcích A., C. a I. udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní 

zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ 

lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně 

urbanizace rozvíjet především na březích niv (odst. 81.1) – správní území obce Tršice je zařazeno do 

krajinného celku A. Haná. Územní plán prověří a upřesní územní dopady tohoto zařazení a v návrhu 

bude chránit a podporovat rozvoj rozhodujících atributů tohoto krajinného celku. 

Práva k pozemkům a stavbám lze v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn 

odejmout, nebo omezit k těmto veřejně prospěšným stavbám (součástí VPS jsou kromě hlavní stavby, 

také stavby související se stavbou hlavní, bez kterých by nebylo možné tuto stavbu 

realizovat):Regionální biocentrum a regionální biokoridor (viz tabulka, popř. výkres B.8. (odst. 87). 

V územních plánech vymezovat na základě upřesňování řešení jako veřejně pro spěšná opatření 

(VPO) ty části ÚSES, které nejsou funkční, při upřesňování prvků územního systému ekologické 

stability (ÚSES) v územních plánech, akceptovat zásady stanovené v odst. 71 (odst. 87.1). 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou graficky zobrazeny ve výkresu B. 8. Výkres 

veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1:100 000 (odst. 88). 

Koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na hranicích obcí a kraje (odst. 

92.3.). 

Akceptaci čerpacích stanic pohonných hmot začleněných do nouzového zásobování ropnými produkty 

(Tršice) (odst. 92.5.). 

 



Další požadavky na uspořádání území: 

 Charakterizovat hodnoty krajiny řešeného území, které je nezbytné chránit. 

 Ochrana nejkvalitnějších zemědělských půd (dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné 

než zemědělské účely a upřednostňovat tyto návrhy na půdách horší kvality). 

 Vhodným způsobem řešit přechod zástavby do krajiny. 

 Prověřit podmínky pro posílení přírodních prvků v zemědělské krajině vedoucích ke 

zvýšení její rozmanitosti, estetické a ekologicko-stabilizační funkce. Navrhnout doplnění 

plošných a liniových přírodních prvků v zemědělské  krajině, zejména krajinné zeleně 

(vegetační doprovody, stromořadí atd.). 

 Prověřit podmínky ochrany přírodních ploch v řešeném území a zachování krajinného 

rázu, který vytvářejí a prověřit také možnosti jejich využití pro veřejnou rekreaci v krajině. 

 Chránit a rozvíjet ostatní přírodní a krajinné hodnoty na území obce, mezi které patří 

hospodářské lesy, kaštanová alej, popř. i rybníky (Farganík, Zámecký rybník a rybníky 

v blízkosti mlýnů aj.).  

 Věnovat pozornost dochovaným součástem kulturní krajiny, zejména historickým cestám, 

stromořadím a alejím, komponovaným průhledům, přírodním dominantám a drobným 

stavbám v krajině. 

 Prověřit lokální (místní) prvky ÚSES vymezené dle dosud platného územního plánu dle 

jejich aktuálního stavu a zajistit jejich koordinaci s limity a záměry v území a jejich 

návaznost na území okolních obcí.  

 Závazné vymezení ÚSES bude provedeno metodicky správně, bude zajištěna provázanost 

systému jako celku a podmínky využití (přípustné, nepřípustné, podmíněně přípustné) 

budou nastaveny tak, aby vylučovaly využití území způsobem zhoršující ekologickou 

stabilitu a vedly k zachování či dosažení funkčnosti ÚSES. Při vymezování prvků ÚSES 

přihlédnout také k majetkoprávním vztahům a využít přednostně pozemky ve veřejném 

vlastnictví. 

 Prověřit v území navrhnuté prvky ÚSES, které jsou navrhnuty přes centrální zástavbu. 

Popř. vyřešit nesoulad ÚSES – souběh biokoridorů, změnit trasování biokoridorů 

v návaznosti na ÚP Velký Týnec. 

 Prověřit nesoulad v dokumentaci ÚAP a ÚPO ohledně ÚSES v označení stavu a záměru.  

 Prověřit možnost posílení prvků ÚSES lokalizovaných mimo vodní toky. 

 Prověřit trasování biokoridorů z hlediska funkčních vazeb ekosystémů (omezit propojení 

suché a vlhké větve ÚSES). 

 Prověřit návaznost ÚSES na území sousedních obcí – nesoulad v návaznosti ÚPD, resp. 

prověřit návaznosti ÚSES na hranicích obce. 

 Prověření vymezení regionálního biocentra OK 64 Zátěš a regionálního biokoridoru RK 

1520 – vymezení v ÚPO není v souladu s vymezením v ZÚR. 

 Vytvořit podmínky pro realizaci doplňkové zeleně v krajině v návaznosti na kostru ÚSES.  

 Prověřit vytvoření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území (např. 

vymezením ploch vhodných pro umístění vodních nádrží pro zdržení a akumulaci 

dešťových vod, ploch pro jejich řízený rozliv). 

 Prověřit a umožnit revitalizace vodních toků a ploch a doplnění dalších vodních a 

mokřadních prvků včetně vegetačních doprovodů. 

 Prověřit možnost zalesnění ostatních ploch a zemědělských pozemků nízké kvality, 

případně pozemků obtížně přístupných a obdělávatelných. 

 Prověřit riziko ohrožení půd na území obce erozí a navrhnout opatření vedoucí 

k zabránění eroze půdy (celkově převažuje vodní eroze nad větrnou, v území se taktéž 

nacházejí půdy silně ohrožené erozí). Řešit protierozní opatření v krajině. 



 Pokud dojde k dotčení PUPFL je nutné respektovat požadavky lesního zákona a 

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na PUPFL. 

 Pokud nedojde k dotčení PUPFL je nutné tuto skutečnost uvést v textu územně plánovací 

dokumentace. 

 Prověřit a navrhnout opatření vedoucí k zabránění vzniku přívalových vod na území obce. 

Řešit vodohospodářská opatření - návrh opatření na zabránění nebezpečí vzniku 

zrychleného odtoku vody při přívalových srážkách - nebezpečí vzniku lokální povodně aj.; 

 Prověřit možnost provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty 

zeleně, prvky ÚSES a s ohledem na řešení protierozních opatření a krajinný ráz. 

 Chránit stávající vodní plochy, toky a jejich nivy před zastavěním, a to zvláště v částech 

ohrožených zvláštní povodní, zajistit jejich přístupnost a zvážit potřebu zatravnění 

okolních ploch. Nenavrhovat jejich zatrubňování vyjma odůvodněných případů. Zachovat 

územní podmínky pro údržbu vodních toků v minimální šíři 6 m od břehové hrany alespoň 

jednostranně. Chránit optimální nezastavěný volný prostor od břehové hrany toků i 

v zastavěném území. 

 Prověřit a umožnit revitalizace vodního prostředí ve všech plochách a doplnění 

vegetačních doprovodů. 

 Vyloučit vypouštění odpadních vod do vodotečí. 

 Stanovit podmínky pro (funkční) využití nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem 

využití určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), pokud je možné jej stanovit, 

přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného 

využití těchto ploch (se stanovením podmínek přípustnosti). 

 Stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území.  

 Stanovit podmínky směřující k vytvoření ekologicky vyvážené krajiny, v níž je trvale 

zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a mimoprodukčních funkcí. 

 Při vymezování ploch zajistit ochranu jasně definovaných přírodních a estetických hodnot 

a krajinného rázu. 

 Vytvořit podmínky pro realizaci doprovodné zeleně v krajině. 

 V rámci utváření krajinného rázu prověřit možnosti posílení vyššího podílu vegetačních 

krajinných prvků v krajině. 

 Prověřit a zdůvodnit nezastavitelné plochy, ve kterých se vyloučí umisťování staveb, 

zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

 Prověřit průchodnost a propojení cest v zemědělsky intenzivně využívané krajině, 

případně navrhnout jejich obnovu. 

 Stanovit podmínky pro vyloučení nežádoucího oplocování a terénních úprav v krajině. 

 Prověřit možnosti řešení starých ekologických zátěží. 

 

Dále respektovat: 

Koncepce ochrany přírody a krajiny na území Olomouckého kraje. 

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje. 

Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje. 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07 a jeho aktualizaci pro období 

2020+. 

Národní program snižování emisí České republiky. 

Střednědobou strategii zlepšení kvality ovzduší ČR. 

 



b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití. 
V případě potřeby vymezit plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího 

využití pro stanovený účel.  

 

 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 
V návrhové části ZÚR OK po aktualizaci 2a jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně 

prospěšná opatření (VPO) a asanace nadmístního významu. Pro území Tršic se týkají veřejně prospěšná 

opatření: regionální biocentrum (OK64 – zátěž) a regionální biokoridor (BK 1520 – mezofilní hájové). 

Prověřit VPS, VPO a asanací navržené aktuálně platným územním plánem – úplné znění po změn č. 4. 

 

Územní plán vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, která vyplynou při 

zpracování návrhu. 

 

Územní plán v případě potřeby vymezí plochy nebo objekty určené k asanaci. 

 

V případě vymezení veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatřeních bude vypracován 

jejich seznam s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených, pro které lze práva vyvlastnit a dále 

seznam dotčených pozemků staveb, pro které z nich lze současně uplatnit předkupní právo s uvedením v 

čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec, kraj, Česká republika). 

 

 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci 
 

Požadavek na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich 

využití stanoveny regulačním plánem, není stanoven. 

Dle potřeby budou vymezeny plochy, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní 

studií nebo dohodou o parcelaci. Zejména se bude jednat o zastavitelné plochy, u kterých nebude možno 

vymezit veřejné prostranství územním plánem. 

 

 

e) případný požadavky na zpracování variant řešení 
 
 Požadavek na zpracování variant není stanoven. 

 

 

f) požadavek na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 

 Dokumentace územního plánu bude členěna v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. (resp. dle vyhlášky č. 

13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.) – Náležitosti obsahu územního plánu.  

  Územní plán bude zpracován digitálně nad katastrální mapou. 

Pro účely fáze projednávání návrhu bude dokumentace odevzdána fyzicky ve třech vyhotoveních, 

textová i grafická část bude dále odevzdána v digitální podobě ve formátu PDF a textová část i ve 

formátu DOC.  

Konečná podoba návrhu /čistopis/ k vydání bude odevzdána v počtu čtyř výtisků a v digitální podobě na 

CD. ÚP bude zpracován a odevzdán v jednotném standardu územně plánovací dokumentace, dle 

aktuálně platné vyhlášky.  

I – územní plán obce bude obsahovat 

Textovou část 

Textová část bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (resp. dle 



vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.).  

Grafická část bude obsahovat následující výkresy: 

I/1  Výkres základního členění území     1 : 5 000 

I/2  Hlavní výkres       1 : 5 000 

I/3  Výkres koncepce veřejné infrastruktury     1 : 5 000 

I/4   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

dle potřeby: 

I/5   Výkres pořadí změn v území (etapizaci) 

I/6   Schémata 

a případně dle potřeby samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu. 

II – Odůvodnění bude obsahovat 

Textovou část 

Odůvodnění návrhu územního plánu bude odpovídat rozsahu daném v příloze č. 7 vyhlášky č. 

500/2006 Sb. (resp. dle vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.) a dále bude 

obsahovat náležitosti vyplývající ze správního řádu a § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. 

Grafická část bude obsahovat následující výkresy: 

II/1  Koordinační výkres      1 :  5 000 

II/2  Širší vztahy       1 : 50 000 

II/3  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu   1 :  5 000 

 

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 

schématy. 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území 
 

Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, jako 

orgán ochrany přírody, č.j. KUOK 30802/2022 ze dne 15.03.2022, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), v platném znění, krajský úřad, jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 

písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatňuje požadavek na zpracování 

vyhodnocení vlivů „Územního plánu Tršice“ na životní prostředí. 

 

Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, jako 

orgánu ochrany přírody, č.j. KUOK 30802/2022 ze dne 15.03.2022, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění, krajský úřad uvádí: 

1) Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45 i) odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny). 

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu 

olomouckého kraje nejsou předmětnou koncepcí negativně dotčeny. 

 

 


